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Kata Kunci: Kreativitas Guru, Prestasi Belajar PAI 
 

 Pendidikan mempunyai peran yang penting dalam menentukan perkembangan 

dan perwujudan diri individu. Pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan 

bakat dan kemampuan  secara optimal sehingga anak dapat mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya sesuai kebutuhan pribadi dan masyarakat. Inti dari proses 

pendidikan secara formal adalah mengajar sedangkan inti dari proses pengajaran 

adalah siswa belajar. Oleh karena itu proses belajar mengajar pada intinya terpusat 

pada satu persoalan yaitu bagaimana guru melaksankan proses belajar mengajar yang 

efektif guna tercapainya suatu tujuan. Guru adalah semua orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara 

individual maupun kelompok, di sekolah maupun di luar sekolah 

Rumusan masalah yang diajukan: (1) Bagaimana kreativitas guru  di SDN 

Ploso 03 Tegalombo Pacitan? (2) Bagaimana prestasi belajar di SDN Ploso 03 

Tegalombo Pacitan? (3) Bagaimana pengaruh kreativitas guru terhadap prestasi 

belajar PAI di SDN Ploso 03 Tegalombo Pacitan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui kreativitas guru  di SDN 

Ploso 03 Tegalombo Pacitan. (2) Mengetahui prestasi belajar di SDN Ploso 03 

Tegalombo Pacitan. (3) Mengetahui pengaruh kreativitas guru terhadap prestasi 

belajar PAI di SDN Ploso 03 Tegalombo Pacitan  

Dalam rangka mengetahui permasalahan yang jelas penulis menggunakan 

metode observasi, interview, dokumentasi. Sedang dalam pengolahan data penulis 

menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. 

Dari hasil analisis data dilapangan dapat diperoleh temuan bahwa hasil 

penyebaran angket dan analisa data yang memperoleh skor rata-rata prestasi belajar 

siswa sebesar 55%. Yang mana prestasi belajar PAI siswa ini dipengaruhi oleh 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan yang paling penting adalah minat dan 

semangat belajar dari diri siswa itu sendiri. Tingkat korelasi antara kreativitas 

guru pendidikan agama Islam dengan prestasi belajar PAI siswa di SDN Ploso 3 

Tegalombo Pacitan kategori tinggi. Berdasarkan dari perhitungan angka 

korelasi ternyata antara variabel X dan Y bertanda positif yang berarti diantara 

kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif. Dari r hasil sebesar 0,607 yang 

berkisar  antara 0,600-0.800, berarti korelasi positif antara kedua variabel termasuk  

dalam kategori korelasi tinggi. Tetapi hasil dari uji signifikan korelasi bahwa “r” 

hitung 0.607, lebih besar dari “r” tabel 0,561 yang berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak dengan taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara kreativitas guru pendidikan agama Islam terhadap prestasi belajar 

PAI siswa di SDN Ploso 3 Tegalombo Pacitan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era pembangunan dan negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia ini, guru mempunyai peranan penting dalam mengabdi untuk 

meningkatkan kecerdasan bangsa termasuk bimbingan pada generasi mendatang, 

maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh seorang pendidik. Oleh karena itu 

seorang guru mempunyai kewajiban secara langsung untuk mengawasi dan 

membantu proses belajar pada peserta didik dan anak didik. 

Peran di atas tidak hanya mempersyaratkan kemampuan teknik mendidik dan 

pembinaan, baik akademik maupun manajerial, namun juga kepribadian yang 

sesuai. Seperti kata ungkapan bahwa yang penting adalah ”The singer not the 

song” (penyanyinya, bukan lagunya), maka kepribadian guru lebih menentukan 

keberhasilannya dalam membina warga sekolah dari pada keterampilan teknis yang 

dikuasainya. Apabila ia dapat bersikap ramah, dan terbuka maka para peserta didik 

akan bersikap terbuka pula kepadanya. 

 Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kepribadian seorang guru 

dalam konteks pelaksanaan tugasnya, adalah kreativitas. Seorang guru yang 

memiliki kreativitas tinggi, akan selalu dapat menemukan sisi-sisi lain dari setiap 

permasalahan yang muncul. Permasalahan yang oleh orang lain dianggap sangat 

sulit atau menemui jalan buntu, baginya selalu ada alternatif jalan keluar.  Hal ini 
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tentunya harus dimiliki pengawas tidak hanya dalam menjalankan tugas, namun 

juga dalam kehidupan pribadinya (Handari, 2002:126). 

Jabatan guru bukan hanya menuntut kemampuan spesialisa keguruan dalam 

arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional yang relevan 

dengan bidang tugasnya sebagai guru, akan tetapi juga pada kreativitas dan 

tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi. Kemampuan-kemampuan itu 

membuat guru memiliki nilai lebih dan kewibawaan yang tinggi terhadap peserta 

didik. 

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar yang sangat berperan dalam usaha pembentukan sumberdaya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru sebagai salah satu 

unsur dibidang pembangunan. Oleh karena itu guru sebagai salah satu unsur 

dibidang pendidikan harus berperan akif dan menempatkan kedudukan sebagai 

tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang seakin berkembang, 

hal ini dapat diartikan bahwa pada setiap guru  terletak tangguung jawab untuk 

memawa para siswa kepada suatu kedewasaan atau taraf pematangan tertentu  

dalam rangka ini gurutidak semata-semata sebagai salah pengajar yang hanya 

menstransfer ilmu pengetahuan,tetapi juga sebagai pendiik dan pembimbing yang 

memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar (Handari, 2002:123). 

Diakui atau tidak, guru akan selalu menjadi unsur penting yang menentukan 

berhasil atau tidaknya satu pendidikan. Oleh karena itu maka guru selalu berperan 

dalam pembentukan sumberdaya manusia yang potensial di bidang pembangunan 

bangsa dan negara. Guru adalah orang kedua setelah orang tua yang selalu 
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mendidik dan memgawasi anak, untuk menuju cita-cita dan tujan hidupnya. Oleh 

karena seorang guru harus memiliki dedikasi yang sangat tinggi dan profesi yang 

dipilihnya itu bukan pekerjaan sampingan sebab diakui atau tidak gurulah yang 

menentukan keberhasilan anak. 

Tidak semua orang dewasa dapat dikategorikan sebagai pendidik atau guru, 

karena guru harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap 

calon pendidik atau guru sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa untuk dapat diangkat sebagai tenaga 

pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi minimum 

dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujutkan tujuan pendidikan nasional 

(UUSPN 2003:12). 

Peranan guru dalm proses belajar proses belajar mengajar dirasakan 

sangatlah besar pengaruhnya terhadap perubahan tingkah laku anak didik. Untuk 

dapat mengubah tingkah lau anak didik sesui dengan yang diharapkan maka 

diperlukan seseorang guru yang kreatif, yaitu guru yang mamu menggunakan 

komponen-komponen pendidikan sehingga proses pendidikan dapat berjalan 

dengan baik. 

Dengan demikian jelasnya bahwa mutu pendidikan dan kreatifitas guru 

memiliki kaitan yang sangat erat dan salaing mempenaruhi proses pencapaian 

tujuan pendidikan. Jika guru kreativitasnya tinggi dalam pendidikan maka, secara 

otoimatis mutu pendidikan akan tinggi pula. Sehingga hal ini akan berpengaruh 

pada masa depan anak didik sendiri maupun bangsa dan negara. Oleh  sebab  itu,  
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peneliti  akan  mengembangkan  suatu  pemecahan  masalah  untuk  meningkatkan  

kreativitas guru  dan  prestasi  belajar  Pendidikan  Agama  Islam  di  SDN  Ploso  

III  Tegalombo Pacitan.  Penelitian ini diharapkan mampu mengatasi problem yang 

sedang terjadi di sekolah serta dapat meningkatkan kreativitas guru dalam 

pengajaran PAI. Dalam hal ini peneliti juga memperhatikan bagaimana pelajaran 

itu hendak disampaikan atau pembelajaran apakah yang paling tepat untuk proses  

pembelajaran 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembahasan sekripsi ini penulis 

mengambil judul mengenai “Pengaruh Kereativitas Guru terhadap Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam di SDN Ploso 03 Tegalombo Pacitan Tahun 

Pelajaran 2013/2014.  Pemilihan judul tersebut diharapkan mampu memberikan 

sedikit gambaran mengenai pengaruh kreativitas guru, selanjutnya dapat 

memerikan motivasi bagi para ilmuan untuk meneliti pendidikan lainnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berpegang dari latar belakang diatas serta dasar pemikiran yang terdapat di 

dalamnya maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kreativitas guru PAI di SDN Ploso 03 Tegalombo Pacitan tahun 

pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana prestasi belajar PAI siswa di SDN Ploso 03 Tegalombo Pacitan 

tahun pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana pengaruh kreativitas guru terhadap prestasi belajar PAI di SDN 

Ploso 03 Tegalombo Pacitan tahun pelajaran 2013/2014? 
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C. Tujuan Penelitian  

Dari perumusan masalah tersebut di atas maka dalam penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kreativitas guru PAI di SDN Ploso 03 Tegalombo Pacitan tahun 

pelajaran 2013/2014. 

2. Mengetahui prestasi belajar PAI siswa di SDN Ploso 03 Tegalombo Pacitan 

tahun pelajaran 2013/2014. 

3. Mengetahui pengaruh kreativitas guru terhadap prestasi belajar PAI di SDN 

Ploso 03 Tegalombo Pacitan tahun pelajaran 2013/2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai 

berikut kepada: 

1. Bagi siswa 

a. Agar siswa lebih mudah memahami pelajaran yang diajarkan. 

b. Kemampuan berkomunkasi/sosial (tertib dan dapat bekerjasama, mampu 

bersaing, toleransi dan menghargai hak orang lain). 

2. Bagi guru 

a. Meningkatkan keprofesionalan seorang guru mata pelajaran pada  materi  

Pendidikan  Agama  Islam 

b. Dapat menerapkan model  pembelajaran yang menarik, menyenangkan 

dan efektif. 

3. Bagi lembaga (sekolah) 
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a. Sebagai acuan untuk terus mengembangkan metode pengajaran yang ada 

di instansi atau sekolah yang bersangkutan. 

b. Sebagai bahan masukan (input) bagi lembaga dalam menerapkan 

kebijakan pembuatan kurikulum di  sekolah. 

c. Sebagai upaya perbaikan serta peningkatan mutu belajar siswa sehingga 

menghasilkan out put lulusan yang bermutu. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

memilih dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. 

5. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan 

pemikiran yang konstruktif dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan. 

E. Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk menghindari kesimpangan siuran dan perluasan masalah dalam 

pembahasan skripsi ini sekaligus untuk mempermudah pemahaman, maka perlu 

dibatasi ruang lingkup pembahasanya berkaitan dengan judul sekripsi, antara lain: 

1. Tentang kreativitas guru terhadap prestasi belajar  

2. Tentang prestasi belajar PAI. 

3. Tentang pengaruh kreativitas guru terhadap prestasi belajar PAI. 

H.  Sistematika Pemahasan 

Pembahasan skripsi ini akan disajikan lima bagian yang merupakan satu 

kesatuan dan saling mendukung antara pembahasan satu dengan lainnya. 
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 Pada Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari sub bab, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul, 

ruang lingkup pembahasan, hipotesa dan sistematika penulisan. 

 Pada Bab II merupakan bab kajian pustaka. Dalam bab ini terdiri dari sub 

bab krativitas guru, prestasi belajar, dan pengaruh kreativitas guru, terhadap 

prestasi belajar siswa dan pendidikan agama Islam. Pada sub bab kreativitas guru 

akan membahas: pengertian kreativitas, tugas dan tanggung jawab guru.  

Sedangkan sub bab prestasi belajar membahas: pengertian prestasi belajar, tujuan 

prestasi belajar, prinsip-prinsip belajar dan factor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar. Sedangkan sub bab Pendidikan Agama Islam membahas 

pengertian, tujuan dan faktor pendidikan agama Islam 

 Pada bab III mengenai Metodologi Penelitian yang terdiri dari tempat dan 

waktu  penelitian,  jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data  

dan teknik analisa data. 

 Sebagai fokus dari hasil penelitian akan dibahas pada bab IV yakni laporan 

hasil penelitian. Pada bab IV terdiri dari sub bab  latar belakang obyek dan sub bab 

penyajian dan analisa data. Sub bab latar belakang obyek meliputi sejarah 

berdirinya, letak geografis, keadaan obyek, keadaan guru dan struktur organisasi 

sekolah. Sub bab penyajian dan analisa data meliputi upaya pembianaan disiplin 

siswa oleh sekolah untuk menunjang prestasi belajar siswa. Sebagai bagian akhir 

dari penelitian ini akan menampilkan kesimpulan dan saran pada bab V. 

 

 


